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Gerendai Károly: A Helyi Témával együtt segítünk! 

Világsztárok az
árvízkárosultakért
Nemzeti összefogással az árvízkárosultakért adománygyûjtõ akciót szervez közö-
sen a Helyi Téma és a StarGarden szervezõi. A június 4–5-re a Népstadion-kertbe 
tervezett legendák fesztiválján számos ismert magyar és külföldi zenész lép fel: a 
Deep Purple, a Kool and the Gang, John Mayall, Beatrice, Bikini, Ákos csak néhány 
név a szép számmal fellépõ sztárok közül.
– Szomorúan tapasztaltuk, 
hogy mennyi ember szenvedett 
az elmúlt napokban az ország 
több települését elöntõ árvíz 
miatt. Véleményem szerint 
ilyen helyzetben mindenkinek 
a feladata, hogy képességeihez 
és lehetõségeihez mérten segít-
sen az érintetteken – mondja 
Gerendai Károly, a StarGardent 
szervezõ vállalkozás vezetõje. 
– Én alapvetõen azt vallom: 
mindenki a maga sorsának a 
kovácsa. Ez a helyzet azonban 
egészen más, hiszen egy ter-
mészeti katasztrófával szem-
besültünk, az állami források 
pedig az érintettek kártalanítá-
sára – finoman fogalmazva is 
– végesek. Ezért is döntöttünk 
úgy, hogy a StarGarden rendez-
vény keretében a Helyi Témával 
összefogva gyûjtést kezdemé-
nyezünk a károsultak javára. 

Gerendai Károly lapunk-
nak elmondta, hogy az eredeti 
mûsorban szereplõ magyar és 
külföldi sztárok relikviák sorát 
ajánlották árverésre. 

– Az elõadók közül volt, aki 
dedikált fotót, de olyan is volt, 
aki hanghordozót ajánlott fel. 
A tervek szerint a rendezvény-
hez egy Aranyág-szerû mûsor 

is kapcsolódik majd. A tervünk 
az, hogy a relikviákra a Magyar 
Televízió nézõi is tudnak majd 
licitálni. 

Az MTV mellett több orszá-
gos csatorna is közvetíti majd 
a rendezvényt a tervek sze-
rint. A Helyi Téma felhívására 
rengeteg olyan sztár is csatla-
kozott a kezdeményezéshez, 
akik az eredeti programki-
írásban nem szerepelnek. Az 
õ relikviáikat ugyancsak lát-

hatják a televíziónézõk, és a 
Népstadion-kertben felállított 
Helyi Téma Színpadon találkoz-
ni is lehet majd a jótékonyko-
dó mûvészekkel. – Reméljük, 
minél többen váltanak belépõt 
a rendezvényre is, hiszen a 
jegyekbõl származó bevételt is 
igyekszünk eljuttatni a rászorul-
taknak. A helyszínen felállított 
urnák segítségével ugyancsak 
lehet majd adakozni a károsul-
tak javára. Gombás Bálint

Ian Gillan és Steve Morse – a Deep Purple is fellép a StarGardenen

Zenei nagyágyúk a
legendák fesztiválján

Sztálingrádtól a vadkapitalizmusig
Kóbor János, az Omega frontembere két új 
projekten is dolgozik: egyrészt Álmodtam 
vagy igaz talán? címmel a visszaemlékezé-
seit írja, másrészt gõzerõvel készíti öt évti-
zedes pályafutása elsõ szólólemezét. Az 
utóbbi idõben kizárólag külföldön szereplõ 
Omega – három év kihagyás után – idén 
ismét koncertet ad idehaza.

– Van valami különleges oka, hogy épp 
most írod a memoárod?

– Két-három évvel ezelõtt kezdtem gon-
dolkodni rajta, hogy talán érdemes lenne 
visszaemlékeznem. Hogy bár sosem voltak 
ilyen ambícióim, építészként miként is kerültem bele a rock and roll cirkuszba. Nem az Omega történe-
tét szeretném megírni, hanem azt, ahogy magam ezt a több mint hat évtizedet átéltem. A sztálingrádi 
csatától (mert hát akkor születtem) egészen napjainkig, a magyar vadkapitalizmus kicsúcsosodásáig. 
Hogy miként lehet három különbözõ rendszerben létezni. Rengeteg ferdítés, félreértés, hazugság van, 
nem csak velünk kapcsolatban. Lassan haladok vele, mintegy száz oldal van meg belõle, és még csak 
a hatvanas évek legelején járok, abban az idõszakban, amikor megalapítottuk azt a gimnáziumi zene-
kart, ami 1962-ben Omega néven vált ismertté. 

– A könyvvel párhuzamosan egyfajta szubjektív „zenei visszaemlékezésen” is dolgozol, mondhatjuk, 
életed elsõ szólólemezén. Hogy lehet, hogy még nem csapott le rá a zenei média?

– Ez az elsõ alkalom, hogy a nyilvánosság elõtt beszélek róla. Sokáig magam sem voltam biztos 
benne, hogy hova fejlõdik az, amit évekkel ezelõtt „megálmodtam”. Sokszor éreztem, hogy egyes 
dalunkból – különbözõ okok miatt – nem sikerült azt kihozni, ami bennük volt. Ma viszont erre min-
den technikai lehetõség adott. Sosem készítettem szólólemezt, most viszont úgy éreztem, ez lenne 
hozzá a legjobb forma. 

Balázs Fecó, Vikidál és a KISZ
Négy éve zömmel új dalokat tartalmazó lemezzel (Ne állj 
meg soha már) tért vissza a hetvenes-nyolcvanas évek egyik 
legsikeresebb rockcsapata, a Korál, mely azóta is aktív. 

– Az újra aktív Korál mellett pár hete Balázs Fecó Band 
néven új zenekart alapítottál, fiatal tagokkal, de gyakor-
latilag azonos repertoárral. Mások lesznek benne a hang-
súlyok?

– A túlélésem egyik titka az, hogy azon kevesek közé 
tartozom, akik – Máté Péterhez hasonlóan – a saját dalaikat 
egy szál zongorakísérettel bárhol bármikor elõ tudják adni. 
Évszakok címû mûsorommal évek óta járom az országot, 
s a hangosítók mindig csodálkoznak, hogy nem CD-rõl 
játszom, hanem élõben. Én még ahhoz a generációhoz 
tartozom, amely számára a zene legszebb hagyománya, 
adománya és öröme, hogy az ember felmegy a színpadra 
és ott egyszeri, megismételhetetlen produkciót nyújthat. 
A túlélésem másik titka pedig épp ez a most életre hívott 
Balázs Fecó Band, ahol a Korálban is gitározó Fisher mellett csupa nagyon tehetséges fiatal található.

– Harminckét évvel késõbb próbálod megvalósítani azt, ami 1978-ban Vikidál Gyulával nem sikerült, 
akivel hiába próbáltatok hónapokon keresztül, végül sosem lépett fel a zenekarral?

– Mondhatjuk, hogy igen. Kevesen tudják, hogy 1978-ban az akkor rendkívül népszerû P. Mobilból 
átcsalogattam Vikidál Gyulát, három hónapig intenzíven próbáltunk, közös zenekari képek is készül-
tek, a bemutatkozó koncert elõtt tíz nappal azonban Gyula bejelentette, hogy Schuster Lóránt meg-
fenyegette a KISZ-szel, a párttal, hogyha otthagyja a P. Mobilt, lehetetlenné teszi a pályáját. Én meg 
ott álltam a nagy ifiparkos buli elõtt azokkal a rocknótákkal (Ne állj meg soha, Fekete bárány, Másik 
oldalon, Tudom, én is megnyugodnék, Hangoddal ébreszted), amiket nem az én líraibb hangomra 
írtunk, s amelyek eléneklése így kénytelen-kellettlen rám maradt. Most hála istennek annyira jó ezt 
hallgatni más torkából, más hangszínen.

– A StarGardenen az eredeti felállás játszik?
– Abszolút, a szervezõk kifejezetten ezt kérték. 

A nemzetközi zenei élet legendáit és a hazai pop-rock klasszikusait hozza össze 
2010 nyarán a Sziget Szervezõiroda legújabb fesztiválja, a StarGarden. Június 
4-én és 5-én négy színpadon több mint 40 sztárprodukciót tekinthetnek meg az 
érdeklõdõk. A Népstadion kertjében élõben csendülnek fel a kultikus slágerek, 
mint a Felkelõ nap háza az Animalstõl vagy a Smoke on the Water. A nemzetközi 
sztárok mellett színpadra lép a magyar zenetörténet néhány nagyágyúja is, köztük 
az Omega frontembere, Kóbor János és Balázs Fecó is.


